
                              
   

 

 

 

 

 

Studentermedhjælper søges til Kommunikation/Marketing hos 

Tjellesen Max Jenne  

Har du flair for kommunikation og marketing, og vil du være en del af en dynamisk virksomhed i 
medicinalindustrien? Så har vi et spændende job til dig!   
 
TMJ søger en fleksibel og selvstændig studentermedhjælper til at løse opgaver inden for 
Kommunikation/Marketing i vores afdeling i Rødovre.  

 
Vi tilbyder dig et spændende studiejob med gode kollegaer og et godt arbejdsmiljø, hvor du vil lære en 

masse om kommunikation/marketing og om medicinalbranchen generelt. Du vil have varierende 
arbejdsopgaver med kontakt til mange kollegaer i organisationen, men du skal samtidig være klar til at 
påtage dig rutineprægede opgaver.  
 

Vi forventer en proaktiv, effektiv og udbytterig arbejdsindsats, hvor du går struktureret til opgaverne. 
Arbejdstiden vil i gennemsnit være på omkring 15 timer om ugen, men vi ser gerne, at du er fleksibel i 
travle perioder. Til gengæld er vi også fleksible i eksamensperioder. 
 
Arbejdsopgaverne vil hovedsageligt være:  
• Udarbejdelse af præsentationer 
 Deltagelse i udviklingsprojekter og lanceringer af nye løsninger til vores kunder 

• Opdatering, vedligeholdelse og udvikling af hjemmeside 
• Oversættelser – dansk/engelsk 
• Videreformidling af information fra vores hovedkontor i Stuttgart 

• Diverse ad hoc opgaver  
 
Vi forventer, at du:  
• Er selvstændig og fleksibel  

• Trives med varierende opgaver  
• Er initiativrig og detaljeorienteret  
• Er god til at formulere dig skriftligt og mundtligt på både dansk og engelsk  
• Sætter pris på humor i arbejdsdagen  
• Har minimum 2 år tilbage af din studietid 
 

Vi tilbyder dig:  
• Et godt studiejob i en virksomhed i rivende udvikling  
• Kontakt med mange mennesker i organisationen  
• Varierende arbejdsopgaver  
• Løn efter kvalifikationer  

• Pensionsordning  
 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, og de indkomne ansøgninger vil blive behandlet løbende. Hvis du 
ønsker at høre mere om jobbet, kan du kontakte Magnus Pihl på tlf. 4457 1136.  
 
Ansøgning og CV sendes pr. mail, mærket ”Studentermedhjælper – Kommunikation/Marketing”, til HR-
chef Berit Dundal på; Berit.Dundal@tmj.dk 
 
 

 
 
Tjellesen Max Jenne A/S (TMJ) er en del af McKesson Europe, der er en af Europas 

førende medicinaldistributører med hovedsæde i Stuttgart. TMJ leverer varer og ydelser 

til de danske apoteker og sygehusapoteker. TMJ har hovedkontor i Rødovre og 
distribuerer medicin fra lagre i Rødovre og Vejle. Selskabet beskæftiger ca. 400 

medarbejdere. 

 

Om McKesson Europe: 

Som førende internationalt handelsselskab og leverandør af logistik- og serviceydelser til 

apoteks- og sundhedssektoren arbejder McKesson Europe proaktivt på, at patienterne 
modtager den medicin og vejledning, der sikrer den enkelte patient den bedst mulige 

livskvalitet. McKesson Europe opererer i 13 lande og betjener med ca. 36.000 

medarbejdere hver dag over 2 millioner kunder via egne eller samarbejdende apoteker. 

Med ca. 109 grossistafdelinger forsyner vi dagligt ca. 50.000 apoteker med op til 

130.000 farmaceutiske produkter. 

Tjellesen Max Jenne A/S  

Brandstrupvej 4 

DK-2610 Rødovre 

T (+45) 44 57 11 00  

Mail: info@tmj.dk 

www.tmj.dk  
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